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Teksti i konsoliduar i Ligjit për Avokatin e popullit përfshin: Ligjin për Avokatin e 
popullit (,,Gazeta zyrtare e RM-së’’ nr.60/03), Vendimin U nr. 111/2007 të Gjykatës 
Kushtetuese, Ligjin për Avokatin e popullit (,,Gazeta zyrtare e RM-së’’ nr.114/09), 
Ligjin për Avokatin e popullit (,,Gazeta zyrtare e RM-së’’ nr. 181/16), Ligjin për 
Avokatin e popullit (,,Gazeta zyrtare e RM-së’’ nr.189/16) dhe Ligjin për Avokatin 
e popullit (,,Gazeta zyrtare e RM-së’’ nr.35/2018) 
 
 

L I GJ I  P Ë R 
AVOKATIN E POPULLIT 

(tekst i konsoliduar - jozyrtar) 
 
 
 

I. DISPOZITAТ THEMELORE 
 
 

Neni 1 
 Me këtë ligj rregullohen kompetenca, mënyra e punës, si dhe kushtet për 
zgjedhjen dhe shkarkimin e Avokatit të popullit.  
 

Neni 2 
 Avokati popullit është organ i Republikës së Maqedonisë i cili i  promovon 
dhe i mbron të drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve dhe të gjithë personave 
tjerë kur ato u cenohen me akte, veprime dhe lëshim të veprimeve nga organet e 
administratës shtetërore, nga organet e njësive të vetëqeverisjes lokale dhe nga 
organe dhe organizata tjera që kanë autorizime publike dhe i cili ndërmerr masa 
dhe veprime për mbrojtjen e parimeve të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit 
adekuat dhe të drejtë të pjesëtarëve të bashkësive në organet e pushtetit shtetëror, 
organet e njësive të vetadministrimit lokal dhe të enteve dhe shërbimeve publike, 
si dhe kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me tjetër ligj.  

Me qëllim të promovimit të të drejtave dhe lirive të njeriut, Avokati i Popullit 
e ndjek gjendjen e respektimit të të drejtave të njeriut dhe sugjeron për nevojën e 
mbrojtjes së tyre, zbaton hetime përkatëse, organizon aktivitete edukative, me 
kohë dhe rregullisht e informon publikun, bashkëpunon me sektorin civil, 
organizatat ndërkombëtare dhe publikun akademik, si dhe jep iniciativa për 
harmonizimin e rregullativës juridike me standardet ndërkombëtare dhe rajonale 
për të drejtat e njeriut. 

Promovimi i të drejtave të njeriut mund të zbatohet përmes servisit 
radiodifuziv publik, i cili ka për detyrë gjatë prodhimit dhe sigurimit të programeve 
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të radios dhe të televizionit të kontribuojë për respektimin dhe promovimin e të 
drejtave dhe lirive themelore të njeriut, si dhe përmes ngjarjeve promovuese- 
edukative me qëllim të përforcimit të vetëdijes te qytetarët dhe të punësuarit në 
organet e administratës shtetërore dhe pushtetit lokal. 

Avokati i Popullit kryen parandalim të torturës dhe llojit tjetër të trajtimit 
brutal, jonjerëzor apo përçmues apo ndëshkues përmes zbatimit të vizitave të 
rregullta dhe të paparalajmëruara në vendet ku personat janë apo mund të 
privohen nga liria. 
 

Neni 3 
Avokati i popullit është i pavarur dhe i mëvetësishëm në kryerjen e 

funksionit dhe askush nuk guxon të ndikoj në punën dhe veprimin e tij gjatë 
ushtrimit të funksionit të tij. 

Avokati i popullit punët nga kompetencat e tij i kryen në bazë dhe në kuadër 
të Kushtetutës, ligjit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me 
Kushtetutën.  
 Në procedurë Avokati i popullit mund të thirret edhe në parimin e drejtësisë.  
 

Neni 4 
 Selia e Avokatit të popullit është në Shkup.  
 Avokati i popullit ka vulë e cila përmban emrin dhe selinë, stemën dhe emrin 
Republika e Maqedonisë.  
 Në ndërtesën në të cilën është i vendosur Avokati i popullit vendoset 
emërtimi dhe selia, stema dhe flamuri i Republikës së Maqedonisë.  
 
 
 

II. KUSHTET PËR EMËRIMIN DHE 
SHKARKIMIN E AVOKATIT TË POPULLIT 

 
 

Neni 5 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, me propozim të komisionit kompetent 

të Kuvendit, e zgjedh dhe shkarkon Avokatin e popullit me shumicë votash nga 
numri i përgjithshëm i deputetëve, gjatë së cilës duhet patjetër të ketë shumicë 
votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve që u takojnë bashkësive që nuk janë 
shumicë në Republikën e Maqedonisë. Avokati i popullit zgjedhet për kohëzgjatje 
prej tetë vjetësh me të drejtë edhe për një zgjedhje.  
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 Avokati i popullit ka më shumë zëvendës. Numrin e zëvendësve të avokatit 
të popullit e cakton Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me propozim të avokatit 
të popullit.  
 Zëvendësit e avokatit të popullit, me propozim të avokatit të popullit i zgjedh 
dhe i shkarkon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me shumicë votash nga numri 
i përgjithshëm i deputetëve, gjatë së cilës patjetër duhet të ketë shumicë votash 
nga numri i përgjithshëm i deputetëve që u takojnë bashkësive që nuk janë 
shumicë në Republikën e Maqedonisë. Zëvendësit e avokatit të popullit zgjedhen 
me kohëzgjatje prej tetë vitesh, me të drejtë edhe për një zgjedhje.  
 Procedura e zgjedhjes së avokatit të popullit dhe zëvendësve të tij fillon tre 
muaj para skadimit të mandatit të tyre.  

Më së voni tre muaj para skadimit të mandatit të Avokatit të Popullit, 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë shpall konkurs. Pas shpalljes së konkursit 
komisioni kompetent përcakton propozim dhe e dorëzon te Kuvendi i Republikës 
së Maqedonisë. Më së voni tre muaj para skadimit të mandatit të zëvendësve, 
Avokati i Popullit shpall konkurs. Pas shpalljes së konkursit, Avokati i Popullit 
përcakton propozime, me ç'rast në mënyrë përkatëse duhet të përfaqësohen të 
dyja gjinitë dhe i dorëzon në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. 
 Në rast të mungesës ose pengesës, avokatin e popullit e zëvendëson 
zëvendësi sipas radhitjes së përcaktuar nga avokati i popullit.  
 

Neni 6 
 Për avokat të popullit mund të zgjedhet personi i cili i plotëson kushtet e 
përgjithshme të caktuara me ligj për themelimin e marrëdhënies së punës në 
organin e administratës shtetërore, jurist i diplomuar që ka përvojë pune mbi nëntë 
vjet në çështje juridike dhe aktiviteti i të cilit është dëshmuar në sferën e mbrojtes 
së të drejtave të qytetarit dhe gëzon reputacion në ushtrimin e funksionit avokat i 
popullit.  

 Zëvendës i Avokatit të Popullit mund të zgjidhet personi që i 
përmbush kushtet e përgjithshme të caktuara me ligj për themelimin e 
marrëdhënies së punës, ka të mbaruar arsim të lartë me së paku 240 kredi të 
fituara sipas SETK përkatësisht shkallën VII/1 të arsimit të kryer nga sfera e së 
drejtës, përvojë pune prej së paku 7 vjet në sferën e së drejtës, aktiviteti i të cilit 
është dëshmuar në sferën e mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të njeriut dhe 
gëzon reputacion në ushtrimin e profesionit, që dëshmohet me vlerësimet e marra 
për punën në profesion, rekomandimet relevante apo mirënjohjet që mund të 
verifikohen. 

Njëri nga Zëvendësit e Avokatit të Popullit mund të jet person i zgjedhur që 
i përmbush kushtet e përgjithshme të caktuara me ligj për themelimin e 
marrëdhënies së punës, ka të mbaruar arsim të lartë me së paku 240 kredi të 
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fituara sipas SETK përkatësisht shkallën VII/1 të arsimit të kryer, përvojë pune prej 
së paku 7 vjet, aktiviteti i të cilit është dëshmuar në sferën e mbrojtjes dhe 
promovimit të të drejtave të njeriut dhe gëzon reputacion në ushtrimin e profesionit, 
që dëshmohet me vlerësimet e marra për punën në profesion, rekomandimet 
relevante apo mirënjohjet që mund të verifikohen. 
 Gjatë zgjedhjes së zëvendësve të avokatit të popullit, pa i shkelur kushtet e 
përcaktuara me ligj, sigurohet përfaqësimi adekuat dhe i drejtë i qytetarëve që u 
përkasin të gjitha bashkësive në Republikën e Maqedonisë.  
 

Neni 7 
 Avokati i popullit para marrjes së funksionit jep deklaratë solemne para 
kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, si vijon:  
“Deklaroj se funksionin avokat i popullit do ta ushtroj me ndërgjegje dhe përgjegjësi 
dhe do t`i respektoj Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Maqedonisë“.  

 
Neni 8 

 Funksioni avokat i popullit është jokoherent me kryerjen e ndonjë funksioni 
dhe profesioni tjetër publik ose me anëtarësimin në parti politike.  

 
Neni 8-a 

Avokati i Popullit e përfaqëson institucionin, udhëheq dhe siguron kryerje 
efikase dhe ligjore të punëve dhe detyrave. 

Avokati i Popullit miraton akte për të cilat është i autorizuar, kryen punë të 
tjera nga kompetenca e institucionit në përputhje me ligjin. 

Avokati i Popullit mund të bart autorizime të caktuara të tij te zëvendësi i 
Avokatit të Popullit apo te personi udhëheqës nga Shërbimi Profesional. 

 
Neni 9 

Funksioni Avokati i Popullit pushon nëse: 
1) këtë vetë e kërkon; 
2) është zgjedhur apo emëruar në funksion tjetër publik; 
3) i përmbush kushtet për pension të pleqërisë; 
Avokati i Popullit shkarkohet para skadimit të mandatit nëse: 
1) në mënyrë të përhershme e humb aftësinë për ushtrimin e funksionit; 
2) gjykohet për vepër penale me dënim me burg pa kusht prej së paku 

gjashtë muaj. 
 
 

Neni 10 
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 Dispozitat nga nenet 7, 8 dhe 9 të këtij ligji kanë të bëjnë edhe për 
zëvendësit e avokatit të popullit.  
 
 

III. KOMPETENCAT DHE MËNYRA E PUNËS 
 

 
Neni 11 

 Avokati i popullit në kryerjen e detyrave nga kompetenca e tij ndërmerr 
masa dhe veprime për të cilat është i autorizuar me këtë ligj për shkak të 
promovimit dhe mbrojtjes së të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve dhe 
mbrojtjes së parimeve të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit adekuat dhe të drejtë 
të qytetarëve që u përkasin të gjitha bashkësive kur ato u janë shkelur nga organet 
nga neni 2 i këtij ligji .  
 

Neni 11-a 
Avokati i Popullit merr aktivitete me qëllim të promovimit të lirive dhe të 

drejtave të njeriut, që mund të zbatohen përmes hetimeve përkatëse nga fusha e 
lirive dhe të drejtave të njeriut, fushatave dhe formave të ndryshme për përforcimin 
e vetëdijes dhe edukimit tek publiku i gjerë, si dhe aktiviteteve të përbashkëta 
promovuese në bashkëpunim me sektorin civil, organizatat ndërkombëtare dhe 
publikun akademik. 
 

 
Neni 11-b 

Avokati i Popullit kryen parandalimin dhe siguron mbrojtje të veçantë të të 
drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara, parandalimin dhe 
mbrojtjen nga tortura dhe lloji tjetër i trajtimit brutal, jonjerëzor ose përçmues ose 
ndëshkues në vendet ku personat janë apo mund të privohen nga liria, si dhe 
parandalimin dhe mbrojtjen e veçantë të parimit të mosdiskriminimit dhe 
përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive në organet e 
pushtetit shtetëror, organet e njësive të vetëqeverisjes lokale dhe institucionet dhe 
shërbimet publike. 

 
Neni 11-c   

Avokati i Popullit së bashku me përfaqësues të organizatave kompetente 
(shoqatave) ndërmerr masa dhe veprime për sigurimin e mbështetjes dhe 
mbrojtjes së viktimës/ave, të drejtat e tyre dhe prezantimin e interesave të tyre në 
të gjitha procedurat që zhvillohen në organet e administratës shtetërore, si dhe 
procedurat para prokurorisë dhe gjykatave përmes hetimit efikas dhe transparent 
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të veprimit nga ana e personave me autorizime policore dhe pjesëtarëve të policisë 
së burgut për vepra penale gjatë kryerjes së veprimit zyrtar dhe për vepra penale 
të kryera jashtë shërbimit duke përdorur kërcënim serioz, forcë ose mjete për 
detyrim që për pasojë kanë vdekje, lëndime të rënda trupore, lëndime trupore, 
privim kundërligjor nga liria, torturë dhe trajtim tjetër brutal, jonjerëzor ose 
përçmues dhe ndëshkues nëse me ligj është paraparë ndjekje penale sipas 
detyrës zyrtare. 

Avokati i Popullit në raste kur është e nevojshme, në pajtim me autorizimet 
nga neni 32 të këtij ligji do të propozojë zbatimin e sërishëm të procedurës së 
caktuar para prokurorisë publike kompetente. 

 
Neni 11- ç    

Për realizimin e kompetencës nga neni 11-c të këtij ligji, Avokati i Popullit-
mekanizmi i kontrollit civil, përveç autorizimeve të përcaktuara në nenet 24 dhe 32 
të këtij ligji i ndërmerr veprimet dhe masat në vijim: 

- ndjekje dhe monitorim i mënyrës së veprimit të të gjitha organeve të 
involvuara, organizatave dhe institucioneve, 

-t’i shqyrtojë të gjitha shkresat e hetimeve të brendshme policore dhe të 
hetimeve të tjera të brendshme të kryera nga organi kompetent, me të drejtë të 
këqyrjes në lëndët, qasje në të gjitha dokumentet relevante (dokumentacion 
mjekësor, deklarata të viktimave dhe dëshmitarëve, si dhe të kryerësve dhe të 
ngjashme), sigurimi i dëshmive verbale dhe materiale, zbatimi i intervistave 
personale me viktimat, dëshmitarët dhe kryerësit, 

- t’i vizitojë organet, organizatat, institucionet e përfshira në rastet dhe të 
propozojë zbatim të sërishëm të procedurës së caktuar para organit kompetent 
dhe Prokurorisë Publike, 

-  përkrahje juridike e viktimave dhe familjeve të tyre, 
- paralajmërim i hershëm i personave me autorizime policore dhe 

pjesëtarëve të policisë së burgut, 
- ndjekjen e zbatimit të rregullave, identifikimin e lëshimeve dhe 

parashtrimin e iniciativave për ndryshime dhe plotësime të ligjeve dhe akteve të 
tjera nënligjore dhe harmonizimin e tyre me marrëveshjet ndërkombëtare të 
ratifikuara në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe 

- ndërmarrjen e masave të tjera të përcaktuara me ligj. 
 

Neni 11-d 
Në përbërjen e Avokatit të Popullit - mekanizmi i kontrollit civil marrin pjesë 

tre anëtarë të jashtëm të shoqatave. 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë shpall konkurs publik për zgjedhjen e 

shoqatës në fushën e të drejtave të njeriut, të drejtës policore dhe jurisprudencës. 
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Konkursi publik publikohet në së paku dy gazeta ditore, prej të cilave njëra 
nga gazetat që botohen në gjuhën maqedonase dhe në gazetat që botohen në 
gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të 
ndryshme nga gjuha maqedonase. 

Shoqatat e përzgjedhura e nominojnë nga një përfaqësues për anëtar të 
jashtëm në Avokatin e Popullit - mekanizmi i kontrollit civil, me mandat prej një viti. 
Anëtarët e jashtëm duhet t’i plotësojnë kushtet në vijim: 

-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
-me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor të mos u jetë shqiptuar dënim ose 

sanksion për kundërvajtje ndalim për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës, 

-të kenë fituar së paku 240 kredi sipas SETK ose të kryer shkallën VII të 
arsimit dhe 

-të ketë pesë vjet përvojë pune te organizatat (shoqatat) kompetente në 
sferën e të drejtave të njeriut, të drejtës policore dhe jurisprudencës. 

Avokati i Popullit me personat e nominuar lidh Marrëveshje për angazhim 
me të cilën me përpikmëri përcaktohen të drejtat e tyre dhe detyrimet. 

Mënyra e punës e anëtarëve të jashtëm në mënyrë të detajuar do të 
përcaktohet me Metodologji të veçantë për punë e cila do të përcaktohet nga të 
gjithë anëtarët e Avokatit të Popullit-mekanizmit për kontroll civil, e që do të 
miratohet nga Avokati i Popullit. 

 
Neni 11- dh  

Avokati i Popullit - mekanizmi i kontrollit civil ngre procedurë me kërkesë të 
palës-viktimës ose të anëtarit të familjes së tij, me iniciativë të përfaqësuesve të 
sektorit joqeveritar, si dhe me vetiniciativë pas njohurive të marra (zë i arritur), për 
shkelje të mundshme të së drejtës për jetë dhe ndalim të torturës nga Konventa 
evropiane për të drejtat e njeriut e ratifikuar në pajtim me Kushtetutën e Republikës 
së Maqedonisë. 
 

Neni 12 
 Avokati i popullit ndërmerr masa dhe veprime për mbrojtjen nga zvarritja e 
pa arësyeshme e proceseve gjyqësore, respektimin e parimit për gjykim në afatin 
e arsyeshëm dhe kryerja e punëve nga shërbimet gjyqësore me papërgjegjësi dhe 
pa ndërgjegje, duke mos i cenuar parimet e mëvetësisë dhe pavarësisë së 
pushtetit gjyqësor.  

Për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut kur pala apo Avokati i Popullit 
kërkon, gjykata i mundëson Avokatit të Popullit të veprojë si mik i gjykatës (аmicus 
curiae). 
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 Avokati i popullit nuk vepron për lëndë për të cilat procesi gjyqësor është në 
rrjedhë, përveç rasteve nga paragrafet 1 dhe 2 të këtij neni.  
 

Neni 13 
 Procedura për mbrojtjen e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve 
pranë avokatit të popullit ngritet me dorëzimin e parashtresës.  
 Secili person mund t`i paraqesë parashtresë Avokatit të popullit kur të 
vlerësojë se i janë shkelur të drejtat dhe liritë kushtetuese dhe ligjore ose kur janë 
shkelur parimet e mosdiskriminimit dhe përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të 
pjesëtarëve të bashkësive në organet sipas nenit 2 të këtij ligji.  
 Avokati i popullit mund të ngrejë procedurë edhe me iniciativë të vet, nëse 
vlerëson se qytetarëve u janë shkelur të drejtat kushtetuese dhe ligjore të 
përcaktuara në nenin 2 të këtij ligji.  
 

Neni 14 
 Në procedurë para Avokatit të popullit gjuhë zyrtare është gjuha 
maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik.  
 Në procedurë që zhvillohet para Avokatit të popullit gjuhë tjetër që e flasin 
së paku 20% të qytetarëve dhe alfabeti i saj, gjithashtu është gjuhë zyrtare.  
 Dispozitat e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative që kanë të 
bëjnë për përdorimin e gjuhëve në mënyrë adekuate aplikohen edhe në 
procedurën para Avokatit të popullit.  
 

Neni 15 
 Secili person në komunikim me Avokatin e popullit mund të përdorë njërën 
nga gjuhët zyrtare dhe alfabetin e saj, ndërsa Avokati i popullit përgjigjet në gjuhën 
maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, si dhe në gjuhën zyrtare dhe alfabetin që e 
përdor paraqitësi i parashtresës.  
 

Neni 16 
 Parashtresa drejtuar Avokatit të popullit duhet të jetë e nënshkruar dhe të 
përmbajë të dhëna personale për paraqitësin dhe t`i përmbajë rrethanat, faktet dhe 
dëshmitë në të cilat është bazuar parashtresa.  
 Në parashtresë duhet të paraqiten organi, organizata, enti ose personi për 
të cilin bëhet parashtresa, si dhe të theksohet se a ka paraqitur masa juridike dhe 
cilat masa juridike i ka paraqitur parashtruesi.  
 Parashtresa për ngritjen e procedurës paraqitet me shkrim ose gojarisht në 
procesverbal.  
 Parashtresa me të cilin inicohet procedura nuk ka formë të përcaktuar.  
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 Paraqitësi i parashtresës lirohet nga pagesa e taksës për procedurën para 
Avokatit të popullit.  
 

Neni 17 
 Avokati i popullit është i detyruar ndaj parashtresës të veprojë me 
ndërgjegje, paanshmëri, efikasitet dhe me përgjegjësi.  
 Gjatë procedurës për parashtresën Avokati i popullit nga palët e interesuara 
është i detyruar t`i grumbullojë të gjitha faktet dhe dëshmitë që kanë rëndësi 
esenciale për të marrë vendim për parashtresën.  
 

 
Neni 18 

 Avokati i popullit gjatë procedurës për parashtresën është i detyruar ta 
respektojë sekretin dhe të drejtën private të të dhënave që kanë të bëjnë me 
parashtruesit sipas nenit 16 të këtij ligji.  
 

Neni 19 
 Avokati i popullit, duke vepruar ndaj parashtresës, mundet:  

- të mos ndërmerr procedurë,  
- të ndërmerr procedurë, dhe  
- ta ndalojë ose ta ndërprejë procedurën.  

 
Neni 20 

 Avokati i popullit nuk do të ndërmerr procedurë për parashtresën:  
- nëse parashtresa është anonime, përveç nëse bëhet fjalë për çështje të 

interesit të përgjithshëm;  
- nëse me parashtresën ofendohet organi ose keqpërdoret e drejta e 

dorëzimit të parashtresës (abroguar me vendim të Gjykatës Kushtetuese); 
- nëse parashtresa nuk është e kompletuar dhe nëse paraqitësi pas 

paralajmërimit paraprak nga Avokati i popullit nuk e ka plotësuar parashtresën;  
- nëse nga parashtresa konstatohet se bëhet fjalë për rast më pak të 

rëndësishëm i cili edhe pas analizave të kryera nuk do të mund të japë rezultate 
përkatëse;  

- nëse nga vetë parashtresa, rrethanat, dëshmitë dhe faktet e paraqitura 
rezulton se nuk bëhet fjalë për shkeljen e lirive dhe të drejtave kushtetuese dhe 
ligjore të parashtruesit ose personit në emër të të cilit paraqitet parashtresa nga 
organet sipas nenit 2 të këtij ligji;  

- nëse nuk është kompetent të veprojë; 
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 -nga veprimi ose vendimi i fundit i organit, organizatës ose institucionit ka 
kaluar më shumë se një vit, përveç nëse vlerëson se parashtruesi e ka 
lëshuar afatin për shkaqe të arsyeshme dhe 

- nëse për lëndën e parashtresës është në rrjedhë e sipër procedurë 
gjyqësore, përveç punëve nga neni 12 paragrafet 1 dhe 2 të këtij ligji .  

Kur Avokati i popullit nuk hapë procedurë për parashtresën sipas paragrafit 
1 të këtij neni është i obliguar në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të 
parashtresës ta informojë paraqitësin e parashtresës dhe t’ia sqarojë shkaqet për 
të cilat e hedh parashtresën dhe sipas mundësive t`ia sqarojë mënyrën se si 
mundet ta realizojë të drejtën.  
 

Neni 21 
 Avokati i popullit do të ngre procedurë për parashtresën e paraqitur ose me 
iniciativë personale nëse nga konstatimet, dëshmitë dhe faktet e bashkangjitura 
me parashtresë ose nga njohuritë e fituara në mënyrë tjetër ka bazë të rezultojë 
se nga ana e organeve nga neni 2 i këtij ligji janë shkelur të drejtat kushtetuese 
dhe ligjore të qytetarëve ose është shkelur parimi i mosdiskriminimit dhe 
përfaqësimit përkatës dhe të drejtë të pjesëtarëve të bashkësive. 

Nëse Avokati i popullit ngre procedurë sipas iniciativës së tij ose nëse 
person tjetër në emër të të dëmtuarit i drejtohet me parashtres, për ngritjen e 
procedurës nevojitet pëlqim nga i dëmtuari të cilit i janë cenuar të drejtat 
kushtetuese dhe ligjore ose janë shkelur parimet e mosdiskriminimit dhe 
përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive. 

Për ngritjen e procedurës Avokati i Popullit e njofton parashtruesin e 
parashtresës apo personin tjetër i cili në emër të të dëmtuarit e ka dorëzuar 
parashtresën, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të parashtresës. 

Kur Avokati i Popullit ngre procedurë me iniciativë të tij për shkeljen e të 
drejtave ligjore dhe kushtetuese të një numri më të madh të qytetarëve, të miturve, 
personave të pamundur, personave me aftësi të kufizuara, personave me aftësi të 
hequr për punë, si dhe personave që janë të ekspozuar në torturë dhe lloj tjetër të 
trajtimit brutal, jonjerëzor apo përçmues ose ndëshkues në organet, organizatat 
dhe institucionet në të cilat liria e lëvizjes është apo mund të jetë e kufizuar, nuk 
nevojitet pëlqimi nga paragrafi 2 i këtij neni. 
 

Neni 22 
 Kur Avokati i popullit vendos të ngre procedurë e informon paraqitësin e 
parashtresës në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të parashtresës.  
 

 
Neni 23 
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 Avokati i popullit do ta ndalojë ose ndërprejë procedurën e parashtresës:  
- nëse pas mbarimit të procedurës për parashtresën konstatohet se nuk 

ka të bëjë me shkeljen e të drejtave dhe lirive kushtetuese dhe ligjore të paraqitësit 
nga organet sipas nenit 2 të këtij ligji;  

- nëse gjatë procedurës ndaj parashtresës paraqitësi inicon procedurë 
gjyqësore;  

- nëse paraqitësi i parashtresës nuk tregon interesim për vazhdimin e 
mëtejmë të procedurës;  

- nëse paraqitësi gjatë procedurës e tërheq parashtresën;  
- nëse gjatë proceduës paraqitësi i parashtresës ka vdekur, përveç nëse 

trashëgimtarët nuk kërkojnë vazhdimin e procedurës së filluar; dhe  
- nëse e drejta e paraqitësit në ndërkohë është realizuar.  

 Kur Avokati i popullit do ta ndërprejë ose ndalojë procedurën e parashtresës 
është i obliguar që menjëherë e më së voni në afat prej 15 ditëve nga dita e 
paraqitjes së rrethanave për ndalimin ose ndërprerjen e procedurës ta informojë 
paraqitësin e parashtresës dhe t’ia sqarojë arsyet për se ndërpritet ose ndalohet 
procedura dhe sipas mundësive t’ia sqarojë mënyrën se si mund ta realizojë të 
drejtën.  
 

Neni 24 
 Për shqyrtimin e parashtresës, Avokati i popullit në kuadër të kompetencave 
të tij, në organet nga neni 2 i këtij ligji, mund t’i ndërmarrë masat dhe aktivitetet si 
vijon:  

- të kërkojë sqarime të nevojshme, informata dhe dëshmi për shkaqet e 
parashtresës;  

- të hyjë në lokalet zyrtare dhe të kryejë shikimin e drejtpërdrejtë në lëndët 
dhe punët nga kompetenca e tyre, si dhe të sigurojë prova materiale dhe verbale;  

- të thërrasë në bisedë person të zgjedhur ose të emëruar, personin zyrtar 
dhe çdo person tjetër që mund të japë të dhëna të caktuara gjatë procedurës;  

- të kërkojë mendim nga institucionet kompetente dhe shkencore dhe 
personat ekspertë dhe 

- të ndërmarrë masa dhe aktivitete tjera të përcaktuara me ligj ose 
rregullativë tjetër.  
 Sqarimet e kërkuara, informatat dhe dëshmitë nga paragrafi 1 alineja 1 e 
këtij neni, organet nga neni 2 të këtij ligji janë të obliguara t’ia paraqesin Avokatit 
të popullit menjëherë, ose së paku në afat prej 8 ditësh nga dita e pranimit të 
kërkesës për dërgimin e të dhënave. Nëse nga arsyet objektive janë të penguar 
që ta bëjnë këtë, janë të obliguar pa prolongim ta informojnë Avokatin e popullit 
për shkaqet për të cilat nuk kanë mundësi të veprojnë.  
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 Nëse Avokati i popullit vlerëson se shkaqet nga paragrafi 2 të këtij neni janë 
të arësyeshme do të caktojë afat të ri për dorëzimin e sqarimeve, informatave dhe 
dëshmive të kërkuara.  
 Refuzimi dhe mosrespektimi i kërkesave të Avokatit të popullit për 
ndërmarrjen e veprimeve nga paragrafet 1 dhe  2 të këtij neni konsiderohet për 
pengim të punës së Avokatit të popullit. 
  

Neni 25 
Avokati i Popullit mundet për pengimin e punës nga neni 24 paragrafi 4 të 

këtij ligji, me raport të veçantë ta njoftojë organin më të lartë të drejtpërdrejtë, 
funksionarin që udhëheq me organin nga neni 2 i këtij ligji ose Qeverinë e 
Republikës së Maqedonisë, e nëse ato nuk i marrin masat e nevojshme, e njofton 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë pas pranimit të raportit të veçantë për 
pengimin e punës së Avokatit të Popullit në seancë në të cilën detyrimisht merr 
pjesë funksionari ose personi zyrtar që udhëheq me organin nga neni 2 i këtij ligji 
për të cilin ka të bëjë raporti i veçantë si dhe Avokati i Popullit, debaton dhe merr 
qëndrim me propozim-masa, e për masat e ndërmarra e njofton Avokatin e Popullit 
në afatin e caktuar në raportin e veçantë. 

Avokati i Popullit mundet, kur është konstatuar cenimi i të drejtave ligjore 
dhe kushtetuese, me shpenzime të organit nga neni 2 i këtij ligji për të cilin ka të 
bëjë lënda, rastin ta publikojë në mjetet e informimit publik. 
 

Neni 26 
 Personat nga neni 24 paragrafi 1 alineja 3 e këtij ligji janë të obliguar të 
paraqiten në ftesën e Avokatit të popullit dhe t`i japin sqarimet e duhura lidhur me 
parashtresën e paraqitur.  
 Me kërkesë të Avokatit të popullit, kryetari i Republikës së Maqedonisë, 
kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, kryetari i Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë dhe funksionarët tjerë që udhëheqin me organe nga neni 2 i këtij 
ligji, janë të obliguar ta pranojnë pa shtyrje.  
 

Neni 27 
 Organet nga neni 2 të këtij ligji janë të obliguara të bashkëpunojnë me 
Avokatin e popullit dhe me kërkesë të tij t`ia sigurojnë të gjitha dëshmitë, të dhënat 
dhe informatat, pa dallim nga shkalla e besueshmërisë dhe t`ia mundësojnë 
zbatimin e procedurës.  
 Avokati i popullit është i obliguar ta ruajë sekretin shtetëror dhe zyrtar në 
mënyrë dhe kushte të përcaktuara me ligj dhe me rregullativë tjetër.  
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Neni 28 
 Avokati i popullit mund t’ua japë mendimin e tij organeve nga neni 2 të këtij 
ligji që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave kushtetuese dhe ligjore dhe 
mbrojtjen e parimit të mosdiskriminimit dhe përfaqësimin përkatës dhe të drejtë të 
pjesëtarëve të bashkësive për lëndën që është në procedurë, pa marrë parasysh 
llojin dhe shkallën e procedurës në vijim, para organeve nga neni 2 dhe neni 12 
paragrafi 1 të këtij ligji.  
 Lidhur me çështjen për sigurimin, respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore dhe parimeve të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit 
adekuat dhe të drejtë të pjesëtarëve të bashkësive, Avokati i popullit në kuadër të 
kompetencës së tij, me iniciativë të vetë mund të ofroj rekomandime, mendime dhe 
kritika në organet nga neni 2 dhe neni 12 paragrafi 1 të këtij ligji. 
  

Neni 29 
 Avokati i popullit, në kuadër të kompetencës së tij i përcjell gjendjet lidhur 
me garantimin, respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve dhe respektimin e parimeve të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit 
adekuat dhe të drejtë të pjesëtarëve të bashkësive, edhe me kryerjen e vizitave 
dhe inspektimeve në organet nga neni 2 të këtij ligji. 
  

Neni 30 
Avokati i popullit mundet deri te propozuesit e autorizuar të ngrejë iniciativë 

për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve dhe akteve tjera nënligjore dhe 
harmonizimin e tyre me marrëveshjet ndërkombëtare, të ratifikuara në pajtim me 
Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, si dhe për ratifikimin e marrëveshjeve 
dhe konventave ndërkombëtare që kanë të bëjnë me çështjet për mbrojtjen dhe 
avancimin e lirive dhe të drejtave të njeriut. 
 Avokati i Popullit mund të paraqesë propozim në Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Maqedonisë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së ligjeve dhe 
kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë të rregullave ose akteve të përgjithshme.  

 
Neni 30-a 

Në rastet e shkeljes së të drejtave kushtetuese dhe ligjore të një numri më 
të madh të qytetarëve, personave të mitur dhe personave me aftësi të kufizuara, 
Avokati i Popullit mund të parashtrojë kërkesë te Komisioni i Përhershëm Anketues 
për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit në Kuvendin e Republikës së 
Maqedonisë për shqyrtimin e rasteve dhe marrjen e masave. 

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni e shqyrton kërkesën dhe parashtron 
raport për të njëjtin.  
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Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në seancë e shqyrton raportin e 
parashtruar të Komisionit nga paragrafi 2 dhe përcakton masa. 
 

Neni 30-b 
Kur Avokati i Popullit me qëllim të mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut 

vepron si mik i gjykatës, në këtë cilësi: 
- merr pjesë në të gjitha fazat e procedurës, me të drejtë të informohet për 

seancat e caktuara gjyqësore, t'i mundësohet inspektimi në shkresat dhe në 
mënyrë aktive të marrë pjesë në procedurë, me të drejtë të kërkojë dhe të japë 
propozime dhe mendime, 

- gjykata i merr parasysh kërkesat dhe propozimet e tij, rekomandimet apo 
sugjerimet e dhëna pranë organeve ndaj të cilave vepron me kompetencë për 
procedurat që mbahen para Avokatit të Popullit. 
 

Neni 31 
Avokati i Popullit vëmendje të veçantë i kushton mbrojtjes së të drejtave 

kushtetuese dhe ligjore të personave të privuar nga liria. 
Me qëllim të mbrojtjes së personave të privuar nga liria Avokati i Popullit 

mund në çdo kohë pa paralajmërim dhe miratim të inspektojë dhe të bisedojë me 
personat e vendosur në këto vende pa prezencën e personave zyrtarë të punësuar 
në institucion. 
 Personat e privuar nga liria kanë të drejtë që parashtresën t`ia dorëzojnë 
Avokatit të popullit dhe të marrin përgjigje në zarf të mbyllur, pa e kontrolluar 
personi zyrtar i organit, organizatës apo entit në të cilin janë të vendosur dhe të 
marrin përgjigje në zarf të mbyllur pa kontroll të personave zyrtarë. 

 
Neni 31-a 

Avokati i Popullit - Mekanizmi parandalues nacional në kryerjen e 
parandalimit nga tortura dhe llojit tjetër të trajtimit brutal, jonjerëzor ose përçmues 
ose ndëshkues ka kompetencë që rregullisht ta shqyrtojë trajtimin e personave të 
privuar nga liria, t'u japë rekomandime organeve relevante me qëllim të 
përmirësimit të veprimit dhe kushteve në vendet e privimit nga liria, si dhe të 
propozojë ndryshime dhe plotësime të rregullave ligjore. 

Avokati i Popullit - Mekanizmi parandalues nacional, për realizimin e 
aktiviteteve nga paragrafi 1 i këtij neni kryen vizita të rregullta dhe të 
njëpasnjëshme në vendet ku personat janë apo mund të jenë të privuar nga liria. 
Privimi nga liria do të thotë cilado formë e paraburgimit apo burgimit, apo mbajtjes 
së personave në kapacitetet publike dhe private në të cilat personit nuk i lejohet 
në mënyrë arbitrare t'i lëshojë, por me urdhër të organit gjyqësor, administrativ apo 
organit tjetër. 
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Avokati i Popullit - Mekanizmi parandalues nacional ka qasje të papenguar 
te të gjitha vendet e privimit nga liria dhe objektet e tyre, qasje te të gjitha informatat 
që kanë të bëjnë me numrin e personave të privuar nga liria, si dhe te numri i 
vendeve dhe lokacioneve të tyre, qasje te të gjitha informatat që kanë të bëjnë me 
veprimin me personat si dhe kushtet e privimit të tyre nga liria, si dhe mundësinë 
për bisedë pa mbikëqyrje me personat e privuar nga liria, personalisht apo me 
përkthyes, nëse kjo konsiderohet e domosdoshme. 

Për vizitat e realizuara, Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues 
Nacional harton Raport vjetor të cilin e shpall publikisht. 

Për mënyrën e realizimit të vizitave nga paragrafi 2 i këtij neni Avokati i 
Popullit miraton akt të përgjithshëm. 

 
Neni 31-b 

Nëpunësit udhëheqës dhe personat e autorizuar zyrtarë në organet, 
organizatat dhe institucionet në të cilat personat privohen nga liria, janë të detyruar 
që Avokatit të Popullit - Mekanizmit parandalues nacional t'i mundësojnë qasje të 
pandërprerë në dokumentet dhe informatat nga neni 31-a paragrafi 3 i këtij ligji që 
kanë të bëjnë me personat e privuar nga liria, si dhe qasje të pandërprerë në 
vendet e privimit nga liria dhe objektet e tyre nga neni 31-a paragrafi 3 i këtij ligji. 

Personat udhëheqës zyrtarë dhe personat e autorizuar zyrtarë në organet, 
organizatat dhe institucionet në të cilat personat privohen nga liria, janë të detyruar 
që t’i analizojnë sugjerimet dhe rekomandimet e Avokatit të Popullit - Mekanizmit 
Parandalues Nacional dhe ta njoftojnë më së voni në afat prej 30 ditësh duke 
llogaritur nga dita e pranimit të raportit të veçantë për masat e mundshme të 
zbatimit. 

        
Neni 31-c  

Avokati i popullit-mekanizmi për kontroll civil për realizimin e autorizimeve 
nga nenet 11-c, 11- ç, 11-d dhe 11- dh të këtij ligji, me qëllim të përcaktimit të 
gjendjeve në lidhje me veprimet e kryera nga ana e personave me autorizime 
policore dhe pjesëtarëve të policisë së burgut, mund të kryejë vizita të 
paparalajmëruara në organet, institucionet dhe entet. 

Avokati i Popullit- mekanizmi për kontroll civil ka qasje në informacione të 
klasifikuara sipas rregullave që kanë të bëjnë me informacionet e klasifikuara dhe 
dëshmitë pa marrë parasysh shkallën e besueshmërisë. 

Organet, organizatat dhe institucionet janë të detyruara të bashkëpunojnë 
me Avokatin e Popullit – mekanizmi i kontrollit civil dhe me kërkesë të tij t’ia 
sigurojnë të gjitha dëshmitë, të dhënat dhe informacionet pa marrë parasysh 
shkallën e besueshmërisë, dhe t’i mundësojnë zbatim të papenguar të procedurës. 
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Për punën e vet dhe veprimet e zbatuara, Avokati i Popullit- mekanizmi për 
kontroll civil përgatit raport i cili është pjesë përbërëse e Raportit vjetor për shkallën 
e sigurimit të respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së të drejtave kushtetuese dhe 
ligjore të qytetarëve, të cilin e dorëzon te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, 
dhe e shpall publikisht.  

Për raste të caktuara Avokati i Popullit – mekanizmi për kontroll civil mund 
të përgatisë edhe Raporte të veçanta. 

 
Neni 32 

 Kur Avokati i popullit do të konstatojë se janë cenuar liritë dhe të drejtat 
kushtetuese dhe ligjore të paraqitësit të parashtresës nga organet e nenit 2 dhe 
neni 12 paragrafi 1 të këtij ligji, ose nëse janë bërë parregullsi të tjera, mundet:  

- të japë rekomandime, propozime dhe mendime për mënyrën e evitimit të 
shkeljeve të konstatuara;  

- të propozojë që sërish të zbatohet procedura e caktuar në pajtim me 
ligjin;  

- të ngre iniciativë për inicimin e procedurës disiplinore ose kundërvajtëse 
kundër personit zyrtar, përkatësisht personit përgjegjës dhe  

- t’i paraqesë kërkesë prokurorit publik kompetent për ngritjen e 
procedurës për konstatimin e përgjegjësisë ndëshkuese, kundër personit zyrtar 
ose përgjegjës, si dhe në mënyrë aktive të merr pjesë në procedurën me të drejtë 
të japë propozime dhe mendime.  

 
Neni 33 

 Kur Avokati i popullit do të konstatojë se janë cenuar liritë dhe të drejtat 
kushtetuese të paraqitësit të parashtresës, nga organet e administratës shtetërore 
dhe nga organe dhe organizata të tjera që kanë autorizime publike, ose se është 
cenuar parimi i mosdiskriminimit dhe përfaqësimit përkatës dhe të drejtë të 
pjesëtarëve të bashkësisë në organet e pushtetit, organet e njësive të 
vetadministrimit lokal dhe enteve dhe shërbimeve publike ose nëse janë bërë 
parregullsi tjera dhe nëse vlerëson se ekzekutimi i aktit administrativ do të prodhojë 
dëm të pakompensueshëm për të drejtën e personit të interesuar, do të kërkojë:  

- shtyrje të përkohshme të ekzekutimit të aktit administrativ ose aktit tjetër 
deri në vendimin e shkallës së dytë, dhe  

- shtyrje të përkohshme të ekzekutimit të aktit administrativ ose aktit tjetër 
deri në marrjen e vendimit nga gjykata kompetente.  
 Organet nga neni 2 të këtij ligji janë të obliguara që menjëherë e më së voni 
në afat prej tre ditësh nga dita e pranimit të kërkesës të dorëzuar nga Avokatit i 
popullit, ta sjellin dhe ta dërgojnë deri te Avokati i popullit vendimin me të cilin akti 
juridik ose një akt tjetër është shtyrë përkohësisht për ekzekutim.  
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 Organet kompetente janë të obliguara që pas përfundimit të procedurës 
vendimin t’ia dorëzojnë edhe Avokatit të popullit. 
  

Neni 34 
Organet nga neni 2 dhe neni 12 paragrafi 1 të këtij ligji janë të detyruar ta 

njoftojnë Avokatin e Popullit për masat e ndërmarra për zbatimin e kërkesave, 
mendimeve, propozimeve, rekomandimeve ose sugjerimeve, në afatin që ai do ta 
caktojë, ndërsa më së voni në afat prej 30 ditëve nga dita e pranimit të kërkesës 
të dorëzuar nga Avokati i Popullit. 

Nëse organi nuk e njofton Avokatin e Popullit në pajtim me paragrafin 1 të 
këtij neni, ose nëse konkluzionet, kërkesat, propozimet, mendimet, rekomandimet 
ose sugjerimet e tij, vetëm pjesërisht i pranon, Avokati i Popullit me raport të 
veçantë për këtë e informon drejtpërdrejtë organin më të lartë, funksionarin që 
udhëheq me organin nga neni 2 dhe neni 12 paragrafi 1 të këtij ligji ose Qeverinë 
e Republikës së Maqedonisë, ndërsa nëse ata nuk i ndërmarrin masat e duhura, 
e informon Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë pas pranimit të raportit të veçantë për 
mosrespektimin dhe moszbatimin e kërkesave, propozimeve, mendimeve, 
rekomandimeve ose sugjerimeve të tij, në seancën në të cilën detyrimisht merr 
pjesë funksionari ose personi zyrtar që udhëheq me organin nga neni 2 i këtij ligji 
me të cilin ka të bëjë raporti i veçantë si dhe Avokati i Popullit, debaton dhe merr 
qëndrim me propozim-masa, ndërsa për masat e ndërmarra e njofton Avokatin e 
Popullit në afat të përcaktuar në raportin e veçantë. 

Avokati i Popullit mundet, kur është e konstatuar shkelja e të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore, në shpenzim të organit nga paragrafi 2 i këtij ligji me të 
cilin ka të bëjë lënda, rastin ta publikojë në mjetet për informim publik. 

 
Neni 34-a 

Gjobë në shumë prej 1.000 deri në 1.500 euro në kundërvlerë me denarë 
do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar udhëheqës dhe personit të 
autorizuar zyrtar në organet nga neni 2 i këtij ligji i cili nuk do të veprojë në pajtim 
me dispozitat e neneve 24 paragrafi (1) alinetë 1, 2 dhe 3 dhe paragrafi (2), 31-b 
paragrafi (2) dhe nenit 34 paragrafi (1) të këtij ligji. 

Gjobë në shumë prej 1.500 deri në 2.000 euro në kundërvlerë me denarë 
do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar udhëheqës dhe personit të 
autorizuar zyrtar në organet nga neni 2 i këtij ligji i cili nuk do të veprojë në pajtim 
me dispozitat e neneve 24 paragrafi (1) alinetë 1, 2 dhe 3 dhe paragrafi (2), 31-b 
paragrafi (2) dhe nenit 34 paragrafi (1) të këtij ligji. 

Procedurën për kundërvajtje për kundërvajtjet nga paragrafët 1 dhe 2 të 
këtij neni e udhëheq dhe sanksione për kundërvajtje shqipton gjykata kompetente. 
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Neni 35 

 Nëse organet nga neni 2 të këtij ligji veprojnë sipas kërkesave, 
rekomandimeve, mendimeve dhe propozimeve të nenit 34 të këtij ligji në afatin e 
caktuar, Avokati i popullit do të konstatojë se procedura ka përfunduar dhe për 
këtë do ta njoftojë menjëherë paraqitësin e parashtresës.  

Avokati i Popullit do të konstatojë se procedura është kryer dhe do ta 
njoftojë parashtruesin e parashtresës dhe në rastin kur janë marrë të gjitha masat 
dhe veprimet në pajtim me kompetencat e përcaktuara me këtë ligj. 
 
 
 

IV. TRANSPARENCA E PUNËS 
 
 

Neni 36 
Avokati i Popullit e informon Kuvendin e Republikës së Maqedonisë me 

raport vjetor. Raporti vjetor përmban analizën për punë të Avokatit të Popullit, 
shkallën e sigurimit, respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, respektimin e parimeve të mosdiskriminimit 
dhe përfshirjes përkatëse dhe të drejtë të pjesëtarëve të bashkësive nga ana e 
organit nga neni 2 i këtij ligji si dhe rekomandimet për tejkalimin e gjendjeve të 
konstatuara. 

Raportin nga paragrafi 1 i këtij neni Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e 
shqyrton në seancën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në të cilën 
detyrimisht marrin pjesë anëtarët e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, 
përkatësisht përfaqësues të saj. 

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë pas shqyrtimit të raportit nga paragrafi 
2 i këtij neni përcakton masa për zbatimin e rekomandimeve dhe e dorëzon atë te 
Qeveria për veprim kompetent. 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë çdo gjashtë muaj e informon 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për zbatimin e rekomandimeve nga 
paragrafi 3 i këtij neni. 

Njoftimet e Qeverisë nga paragrafi 4 i këtij neni shqyrtohen në seancën e 
trupit punues kompetent të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Në seancë 
thirret Avokati i Popullit ndërsa marrin pjesë edhe përfaqësues i Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë. Raporti i Avokatit të Popullit detyrimisht publikohet 
në mjetet e informimit publik. 
                                                        

Neni 37 
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 Avokati i popullit, për punët nga kompetenca e tij, organeve të njësive të 
vetadministrimit lokal në rajonin e të cilave është e organizuar zyra si njësi 
organizative e Avokatit të popullit, mund t`u dërgojë raport të posaçëm.  
 Raportet e posaçme nga paragrafi 1 të këtij neni, lajmërimet dhe veprimet 
tjera të ndërmarra, Avokati i popullit mund t’i publikojë në mjetet e informimit publik.  
 
 
 

V. POZITA JURIDIKE E AVOKATIT TË POPULLIT 
  
 

Neni 38 
 Avokati i popullit dhe zëvendësit e Avokatit të popullit nuk mund të merren 
në përgjegjësi për mendimin e dhënë dhe veprimet, masat dhe aktivitetet e 
ndërmarra në kryerjen e funksionit të tij.  
 

Neni 39 
 Avokati i popullit, zëvendësit e Avokatit të popullit dhe të punësuarit në 
shërbimin profesional kanë legjitimacion zyrtar.  
 Formularin, përmbajtjen, procedurën dhe mënyrën e dhënies, shfrytëzimit 
dhe marrjes së legjitimacionit zyrtar me akt të përgjithshëm e rregullon Avokati i 
popullit. 
  

Neni 40 
 Avokati i popullit dhe zëvendësit e Avokatit të popullit të cilët deri në 
zgjedhjen e tyre kanë qenë në marrëdhënie pune, kanë të drejtë që në afat prej 30 
ditësh nga ndërprerja e mandatit të kthehen në vendin e punës e cila i përgjigjet 
shkallës së tyre të përgatitjes profesionale.  
 

Neni 41 
 Avokati i popullit, zëvendësit e Avokatit të popullit dhe të punësuarit në 
shërbimin profesional të Avokatit të popullit kanë të drejtë dhe obligim për aftësim 
dhe përsosje të përhershme profesionale.  
 Për nevojat e aftësimit dhe përsosjes profesionale sigurohen mjete të 
posaçme nga pjesa e buxhetit, të destinuara për Avokatin e popullit.  
 

Neni 42 
 Si të drejta të posaçme të Avokatit të popullit dhe zëvendësve të Avokatit të 
popullit, gjatë kryerjes së funksionit, konsiderohen:  



20 
 

- e drejta të hyjnë dhe të kenë qasje të lirë në stacionet, aeroportet dhe 
portet, vetëm duke e treguar legjitimacionin zyrtar;  

- e drejta për të shfrytëzuar pa pagesë komunikacionin publik, tokësor ose 
të liqeneve në territorin e Republikës së Maqedonisë, si në autostradat, sipërfaqet 
e dedikuara për parkim në nivel qendror dhe lokal; 

- e drejta për mbrojtje të veçantë të personalitetit të tij, të familjes dhe 
pronës, me kërkesë të tij drejtuar policisë në vendin e banimit, çdo herë kur për 
këtë ekzistojnë arsye serioze për sigurinë e tij.  

Organet, subjektet tjera dhe ndërmarrjet nga neni 2 i këtij Ligji janë të 
detyruara pa prolongim avokatit të popullit dhe zëvendësve të avokatit të popullit 
t'ua sigurojnë realizimin e të drejtave të veçanta nga ky nen. 
 
 

 
VI. SHËRBIMI PROFESIONAL 

 
 

Neni 43 
Për kryerjen e punëve profesionale, administrative teknike dhe punë të 

tjera, formohet Shërbim Profesional i Avokatit të Popullit. 
Avokati i Popullit miraton akte të përgjithshme për organizimin e punës dhe 

sistematizimin e vendeve të punës në Shërbimin Profesional, ekipin e Mekanizmit 
Preventiv Nacional, seksionet e veçanta dhe zyrat e Avokatit të popullit, në të cilat 
përcaktohen vendet e punës, përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës, numri i 
përgjithshëm i të punësuarve dhe kushtet për secilin vend pune, ndërsa për të cilat 
pëlqim jep Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. 

Planet vjetore për punësim në përputhje me ligjin i miraton Avokati i Popullit 
pa pëlqim paraprak ose mendim të përcaktuar me ligj. 

 
Neni 43-a 

Avokati i Popullit vendos për punësim, avancim dhe themelim të 
marrëdhënies së punës në Shërbimin Profesional, në suaza të mjeteve të 
siguruara financiare në ndarjen e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë të 
dedikuar për Avokatin e Popullit pa pëlqim paraprak ose mendim të përcaktuar me 
ligj. 

Procedurat për punësim dhe ndërprerje të marrëdhënies së punës te 
Avokati i Popullit zbatohen me aplikimin e rregullave ligjore që e rregullojnë 
statusin e nëpunësve administrativë, Ligjin për Avokatin e Popullit dhe aktet e 
përgjithshme për organizim të punës dhe sistematizim të vendeve të punës në 
Shërbimin Profesional, seksionet e veçanta dhe zyrat e Avokatit të Popullit. 
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Gjatë punësimit tek Avokati i Popullit zbatohet parimi i përfaqësimit të drejtë 
dhe adekuat të qytetarëve të cilët u përkasin të gjitha bashkësive 

 
Neni 44 

 Për kryerjen e detyrave nga kompetencat e Avokatit të popullit organizohen 
zyrat vijuese si njësi rajonale organizative të Avokatit të popullit:  

1. Zyra e Avokatit të popullit në Tetovë;  
2. Zyra e Avokatit të popullit në Kërçovë;  
3. Zyra e Avokatit të popullit në Shtip;  
4. Zyra e Avokatit të popullit në Strumicë;  
 5. Zyra e Avokatit të popullit në Kumanovë, dhe  
 6. Zyra e Avokatit të popullit në Manastir.  

 Me zyrat e Avokatit të popullit udhëheq zëvendësi i Avokatit të popullit.  
 Avokati i popullit me akt të përgjithshëm më për së afërmi e rregullon 
mënyrën e punës dhe numrin e të punësuarve në zyrat e Avokatit të popullit, të 
cilat i kryejnë punët nga kopetencat e Avokatit të popullit.  
 

Neni 45 
 Për shkak të mbrojtjes më efikase dhe më të sukseshme të të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve në sfera të veçanta ose për grupe të veçanta 
personash vulnerabil, Avokati i popullit mund të organizojë dhe të formojë 
seksione.  

Avokati i Popullit - Mekanizmi Parandalues Nacional formon ekip për 
parandalim nga tortura dhe lloj tjetër të veprimit brutal, jonjerëzor ose përçmues 
ose ndëshkues. 

Avokati i Popullit formon seksion të veçantë për ndjekje të gjendjeve dhe 
mbrojtje të të drejtave të fëmijëve si dhe personave me aftësi të kufizuara dhe 
seksion të veçantë për ndjekje të gjendjeve dhe mbrojtje nga diskriminimi dhe 
përfaqësim të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive. 

Avokati i Popullit për realizimin e kompetencës nga nenet 11-c dhe 11- ç të 
këtij ligji në kuadër të shërbimit profesional formon njësi të veçantë organizative 
Avokati i Popullit –mekanizëm për kontroll civil. 
 Avokati i popullit me akt të përgjithshëm më për së afërmi e rregullon 
mënyrën e punës dhe numrin e të punësuarve nëpër sektorë, të cilët do t`i kryejnë 
punët në sferën që janë në kompetencë të Avokatit të popullit.  
 

Neni 46 
 Avokati i popullit nga radhët e nëpunësve udhëheqës shtetërorë emëron 
sekretarin e përgjithshëm.  
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 Mandati i sekretarit të përgjithshëm të Avokatit të popullit zgjat aq sa zgjat 
mandati i Avokatit të popullit.  
 Sekretari i përgjithshëm i Avokatit të popullit udhëheq me shërbimin 
profesional.  
 

Neni 47 
 Avokati i popullit për punën e tij nxjerr Rregullore për punën e Avokatit të 
popullit.  
 Me Rregulloren për punë të Avokatit të popullit rregullohen më për së afërmi 
mënyra e punës dhe procedura para Avokatit të popullit.  
 Rregullorja për punë e Avokatit të popullit shpallet në “Gazetën zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë“.  
 
 

 
VII. MJETET PËR PUNË 

 
 

Neni 48 
 Mjetet për punën e Avokatit të Popullit, Avokati i Popullit mekanizmi për 
kontroll civil, si dhe Avokatit të Popullit - Mekanizmit Parandalues Nacional 
sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë. 

Avokati i Popullit propozimin për përllogaritjen e buxhetin e dërgon deri te 
Ministria e Financave me të cilin harmonizon ndarjen e Buxhetit të Republikës së 
Maqedonisë të dedikuar për të, e nëse nuk arrihet pajtim Avokati i Popullit harton 
raport dhe të njëjtin e dërgon në Qeveri. 

Në mbledhjen e Qeverisë në të cilën diskutohet për përcaktimin e 
propozimit për përllogaritjen e buxhetit të  Avokatit të Popullit, detyrimisht merr 
pjesë edhe Avokati i Popullit. 

Në trupat punues të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë kur shqyrtohet 
Propozim-Buxheti i Republikës së Maqedonisë në pjesën e mjeteve për Avokatin 
e Popullit nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, detyrimisht merr pjesë Avokati 
i Popullit dhe mund të propozojë amendamente të propozuesit të autorizuar. 

Mjetet për punën e Mekanizmit parandalues nacional duhet të përcaktohen 
në Buxhetin e Avokatit të Popullit si nënprogram i veçantë buxhetor. 

Mjetet për punë të Avokatit të Popullit-mekanizmi për kontroll civil duhet të 
përcaktohen në Buxhetin e Avokatit të Popullit si nënprogram i veçantë buxhetor. 

Në mbledhjen e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në të cilën 
diskutohet për Buxhetin e Republikës së Maqedonisë detyrimisht merr pjesë 
Avokati i Popullit, i cili e arsyeton propozim-përllogaritjen e Buxhetit të dedikuar 
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për Avokatin e Popullit. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në veçanti voton për 
zërin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë të dedikuar për Avokatin e Popullit. 

Me shfrytëzimin, ndarjen dhe dedikimin e mjeteve për punë të siguruara në 
zërin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë dedikuar për Avokatin e popullit, 
Avokati i popullit disponon në mënyrë të mëvetësishme. 

 
  

Neni 49 
 Rrogat dhe kompensimet tjera të Avokatit të popullit dhe zëvendësve të 
Avokatit të popullit përcaktohen me ligj.  
 
 
 

VIII. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
  
 

Neni 50 
 Rregullorja për punë e Avokatit të popullit dhe aktet për organizimin e punës 
dhe sistematizimin e vendeve të punës do të harmonizohen me dispozitat e këtij 
ligji në afat prej 6 muajsh nga dita e hyrjes së ligjit në fuqi.  
 Akti për mënyrën e realizimit të të drejtave të posaçme të Avokatit të 
popullit, të zëvendësve të Avokatit të popullit dhe personave të autorizuar nga 
Avokati i popullit nga neni 42 i këtij ligji dhe akti për mënyrën e punës dhe numrin 
e të punësuarve në njësitë organizative të Avokatit të popullit nga neni 44 paragrafi 
3 të këtij ligji, do të nxirren në afat prej 6 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji.  
 Vendimin për numrin e zëvendësve të Avokatit të popullit nga neni 5 
paragrafi 2 të këtij ligji e merr Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në afat prej 30 
ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
  

Neni 51 
 Njësitë organizative do të fillojnë punën më së voni në afat prej 6 muajsh 
nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
  

Neni 52 
 Me hyrjen në fuqi të këtij ligji pushon të vlejë Ligji për Avokatin e popullit 
(”Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 7/97).  
 

 
Neni 53 
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 Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë”.  
 
          

Ligji për Avokatin e Popullit (,,Gazeta zyrtare e RM-së’’ nr.114/09) 
 

 
Neni 7 - Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat 

prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 8 - Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në ,,Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë’’. 

 
 
         Ligji për Avokatin e Popullit (,,Gazeta zyrtare e RM-së’’ nr.181/16) 
 

Neni 31 - Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës 
së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për Avokatin e Popullit. 

  
Neni 32 - Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat 

prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 33 - Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet pas 
gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
        
   

Ligji për Avokatin e Popullit (,,Gazeta zyrtare e RM-së’’ nr.189/16) 
 

 
 

Neni 10 - Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës 
së Maqedonisë të përcaktojë tekst të konsoliduar të Ligjit për Avokatin e Popullit. 
 

Neni 11 - Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do të fillojë të zbatohet pas 
gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 5 – nga Ligji për avokatin e popullit (,,Gazeta zyrtare e RM-së’’ 
nr.35/18) - Aktet për organizimin e punës dhe sistematizimin e vendeve të punës 
në shërbimin profesional, ekipin e Mekanizmit parandalues nacional, seksionet e 
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veçanta dhe zyrat e Avokatit të Popullit do të harmonizohen me dispozitat e këtij 
ligji në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes së tij në fuqi. 
 
 

VËREJTJE: 
 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për avokatin e popullit të publikuara në 
(,,Gazeta zyrtare e RM-së’’ nr.114/09) janë shënuar me ngjyrë të gjelbërt, 
 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për avokatin e popullit të publikuara në 
(,,Gazeta zyrtare e RM-së’’ nr.181/16) janë shënuar me ngjyrë të kuqe, 
 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për avokatin e popullit të publikuara në 
(,,Gazeta zyrtare e RM-së’’ nr.189/16) janë shënuar me ngjyrë të kaltërt dhe 
 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për avokatin e popullit të publikuara në 
(,,Gazeta zyrtare e RM-së’’ nr.35/18) janë shënuar me ngjyrë vjollce.  
 
 


